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Persijos-Azarbeidzano ginkluotas 
konfliktas baigtas?

PASAULIO MAITINIMO KONFERENCIJOSLondonas. Iš • Teherano pranešama, kad 
Persijos ministeris pirminankas Sultaneh 
padarė pareiškimą apie įvykusį Persijos- 
Azarbeidzano pasienyje susirėmimą^ Kas 
kaltas dėl susirėmimo tuo tarpu dar nenus
tatyta. Susirėmimas buvęs nereikšmingas ir, 
esą, jau galutinai pasibaigęs. Jis skubiai 
nusiusiąs specialius stebėtojus įvykiams 
ištirti. Iš vyriausybės pusės būsią dedamos 
visos pastangos, kad ateityje išvengti tokių 
incidentų. Nutrūkę Persijos vyriausybės pa
sitarimai su Azarbeidžano atstovais būsią 
atnaujinti ir bus stengiamasi pasiekti pilno 
susitarimo. Jokios jėgos nuslopinti Azar
beidžano siekimama nebūsią vartojama.

BEVINO PRANEŠIMAS APIE PARYŽIAUS 
KONFERENCIJĄ

Londonas. Britų užsienių reikalų mini
steris Bevinas vakar darė pranešimą ats
tovų rūmuose apie Paryžiuje įvykusią ke
turių užsienių reikalų minister!ų konferen
cija. Tuo pačiu reikalu jis darė pranešimą 
vėl Londone posėdžiauti susirinkusiems do
minijų ministeriams. Pažymima, kad apie 
pasitarimus dėl Vokietijos ateities Bevinas 
nepadaręs jokio pranešimo.
PALESTINOS KOMISIJA ATSIKLAUSIA 

2YDŲ IR ARABŲ VADŲ NUOMONIŲ
Londonas. Is Palestinos pranešama, kad 

ten anglų-amerikiečių komisija paprašė žydų 
ir arabų atstovus pareikšti savo nuomonę 
dėl tos pačios komisijos padarytų nutarimų.

RINKIMŲ REZULTATAI OLANDIJOJE
Haaga. Olandijoje gegužės 17 dieną įvyko 

pirmieji rinkimai po karo j parlamentą. 
Rinkimuose dalyvavo apie 5,5 milijono rin
kikų. Rinkimų rezultatai mažai kuo skiriasi 
nuo 1937 metų rinkimų rezultatų. Ir šį sykį 
katalikų partija išėjo iš rinkimų stipriausia. 
Naujai sukurta darbo partija, kurią sudaro 
socialdemokratai ir kelios mažesnės kairiųjų 
pažiūrų partijos yra antroji savo stiprumu 
partija krašte. Komunistai, kurie 1937 metais 
buvo aštuntoje vietoje, šiuose rinkimuose 
pakopė į ketvirtą vietą. Jie gavo 10% visų 
balsų. Tačiau kalbama, kad ministerįų ka
binete jie nebus atstovaujami. Senasis kabi
nėtas įteikė atsistatydinimo pareiškimą. Jo 
įpėdiniu numatomas katalikų partijos vice
pirmininkas. Katalikų partija iš 100 atstovų 
parlamente gavo 42 vietas.
NAUJASIS TRECIOSIOS ARMIJOS VADAS
Sveikatos sumetimais iki šiol buvęs 3 ame

rikiečių armijos Vokietijoje vadas gen. Trus
cott iš pareigų pasitraukė. Naujuoju 3 armi
jos vadu paskirtas generolas Keyer.

PIRMAS POSĖDIS VAŠINGTONE
Londonas. Pasaulio maitinimo konferenci

jos atstovai Vašingtone vakar turėjo pirmąjį 
posėdį. Buvęs JAV prezidentas Hooveris pa
siūlė sukurti nuolatinę pasaulio maitinimo 
įstaigą-biurą. Taip pat buvo konstatuota, kad 
ir nuėmus šių metų derlių, pasaulio maiti
nimo padėtis nebūsianti nėkiek geresnė už 
tą, kuri buvo 1945 metais.

BRITŲ ZONOJE BUS PAAŠTRINTA KOVA 
SU JUODĄJĄ RINKA

Londonas: Vakar britų ministeris okupuotai 
Vokietijos sričiai pareiškė, kad su speku
liacija bei juodąją birža kova bus paaštrinta 
ir bus stengiamasi šią prekybą visiškai už
gniaužti.

ISPANIJA ATSISAKYSIANTI GLOBOTI 
VOKIEČIUS

Londonas. Ispanijos vyriausybė vakar pa
reiškė, kad ji neduosianti pilietybes bei lei
dimo apsigyventi nei vienam vokiečiui, jeigu 
jis nėra Ispanijos pilietis.

KĄ SAKO READERIS APIE KITUS 
NACIUS

Londonas. Niurnbergo byloje vakar buvo 
apklausinėjamas buvęs admirolas Readeris. 
Jis charakterizavo Doenitzą kaip tuščią ir 
daug apie save manantį žmogų, o Keitelis, 
jo manymu, esanti mizerna asmenybė su vi
siškai silpnu charakteriu.

(Nenuostabu! — Red.)

Lenkijos Ūkininkų Partijos vadas Miko- 
laičikas pranūzų spaudos atstovui pareiškė:

1. Aš noriu, kad Lenkijoje būtų panaikinta 
saugumo ministerija ir kad policija būtų 
įjungta į administracijos kadrus. Šiuo metu 
Lenkijoje policijos ir milicijos organai yra 
beveik valstybė valstybėje: niekas negali 
sudrausti jų ’’uolumo” ir sauvaliavimo.

2. Turi būti panaikinta propagandos mini
sterija, kuri šiuo metu tarnauja tiktai vienai 
partijai ar tam tikrai partijos grupei. Pavyz
džiui, ši ministerija mūsų dienraščiui ”Ga- 
zeta Liudowa” teskiria popieriaus tik 65.000 
egz.

3. Maitinimo ministerija turėtų būti ne 
autonomiškas valdžios organas, o priklau
syti žemės ūkio ministerijai. Šiuo metu ūki
ninkai ir valstiečiai yra tik darbininkai — 
gamintojai, bet jie neturi jokio balso kaimų 
ir gaminių paskirstymo politikoje.

GROMYKO SAUGUMO TARYBOS 
POSĖDY NEDALYVAUS

Londonas. Trečiadienį Naujorke susirenka 
posėdžio Saugumo Taryba, kuri svarstys 
Sovietų Sąjungos kariuomenės atitraukimą 
iš Persijos. Pažymima, kad sovietų delega
tas Gromyko padaręs pareiškimą, jog jis 
tame posėdyje nedalyvausiąs.

KAUTYNĖS MAND2ŪRUOJE 
TEBEVYKSTA ,

Šanchajus. Kaip kiniečių centro vyriau
sybės žinių agentūra praneša, kiniečių ko
munistų daliniai vėl paėmė Tšuangho, esantį 
apie 100 kilometrų į pietus nuo Tientsino. 
Susisiekimas geležinkelio linija Peipingas- 
Mukdenas turėjo būti nutrauktas, kadangi 
nuolatinės kautynės tos linijos apylinkėse 
trukdo vykdyti remonto darbus. Taip pat 
buvo pranešta, kad komunistai veržiasi 
miesto Lianinng kryptimi, centrinėje Mand- 
žūrijoje.

ITALIJOS KONSULATAI JAV
Naujorkas. Po daugiau kaip ketvertų metų 

pertraukos Naujorke buvo vėl atidarytas 
Italijos generalinis konsulatas.

SS — ININKAI PRIEŠO KARIŲ 
Į BELAISVĘ NEĖMĖ

Londonas. Vienas iš amerikiečių teismo 
Dachaue teisiamųjų buvęs SS generolas Sep 
Dietrich pareiškė, kad Malmedy fronte ir 
Belgijoje SS-ininkams buvęs duotas įsaky
mas: „Gefangene werden nicht gemacht! — 
belaisvių neimti!“ Taip pat buvę įsakyta be 
atodairos žudyti civilius gyventojus.

KO NORI MIKOLAIČIKAS
Baigdamas Mikolaičikas, ramiai ir pilnai 

pasitikėdamas, patvirtina: Yra tiktai vienas 
kelias Lenkijai išeiti iš netikros padėties į 
laisvę — tai mūsų partija, kuri turėtų gauti 
rinkimuose daugumą. Kairysis blokas nori 
rinkimų datą atidėti, bet mes nesame neak
tyvūs. Šiuo metu mes turime apie 500.000 
narių. Kaip pripažinta partija, mes turime 
taisę į rinkimus išeiti atskiru sąrašu. Mums 
negalima primesti, kad mes esame pulkinin
kų ir stambiųjų žemvaldžių partija. Aš gau
nu daug laiškų, kuriose rašoma: ’’Negaišk su f- 
priešrinkimine propaganda. Dėk visas 
pastangas, kad rinkimai vyktų be baimės, 
laisvoje atmosferoje.

Mikolaičikas tikisi steig, seimo rinkimuose 
gauti 75% visų balsų, tuo tarpu kai komu
nistinis blokas už susiblokavimą su jais jam 
tesiūlo 20%.
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Balys Gralulis ,ARBATPINIGIAI(tęsinys)— Tik dvidešimt litų! Tikrai paskutinį kartą iš tavęs skolinu, — meldė.Ir kas galėtų jo prašymui atsispirti! Paskolinau. Net ir pietumis pastiprinti prieš kelionę pakviečiau. Išėjom. Dainabalis naujutėlaičiu kostiumu, lietpaltis ant rankos, lagaminėliu nešinas, kaip tikras turistas. Kažkodėl nenuėjome į mano įprastinę valgyklą, bet atsidūrėm centrinėje gatvėje, daugiau pasiturinčių žmonių belankomoje valgykloje. Pįetų metas buvo tik prasidėjęs, ir valgykla buvo apytuštė. Nespėjom mes ne atsisėtsti, kaip prie staliuko negirdimai atsirado padavėja.— Ką galima ponams? — paklausė ji tyliai, malonaus tembro balsu.Mes nutraukėm skaitinėję valgiaraštį, pasukom galvas j padavėją ir, lyg užburti, sustingom su atsakymu pravirose lūpose. Tartum pati vasara būtų sustojusi prie mūsų staliuko, taip šilta ir miela mums pasidarė. Net įžūliai apžiūrėjom mes jauną mergaitę, vos susilaikydami surikti savo nuostabą jos grožiu. Klasiškas veidas. Tamsiai melsvos, kaip gelmė, akys, iš kurių tryško kerįs švelnumas, tankios, papurusios šviesių plaukų garbanos skoningai sudėtytos puošė galvą, o prisirpusiose lūposte žaidė šypsena, net ir per pastangas rimtai -laikytis. Tai buvo galvelė, lyg genialaus dailininko teptuku nupiešta. Jos stuomuo tartum lenktyniavo su galva formų dailumu. Baltas 'palaidinis, aptempęs visą liemenį, tik išryškino jo lieknumą ir iškilios krūtinės apvalumus. Į bendrą harmoniją jungėsi ir dailios kojos. Spoksojom mes į ją užmiršę jos klausimą ir gėdą. Taip įžūliai apžiūrinėjama mergaitė sumišo, nuleido akis, o per veido odos baltumą prasiveržė švelni rožinė spalva.- Dabar jos veidas tartum pakvipo tik prasiskleidusios rožės kvapu. Pieštukas ir popieris jos .rankoje virpėjo. Virpėjo ir balsas, kai pakartojo:— Ką galima?' Ji pasakė taip tyliai, kad mes vos beiš- girdome, Tik dabar mes atsigodom ne . į paveikslą žiūrį. Ilgai rinkomės iš sąrašo, prašėm jos patarimo, bandėm juokauti, kad tik ilgiau žvilgsiniais pasimalonėjus dar ir dar išgirdus jos balsą. Tačiau ji mažai kalbėjo, nerimavo, kankinosi, o gavusi užsakymą nerte nėrė į virtuvę. Iki už durų pra- dingstant žvilgsniais mes ją palydė jom. Tada pažvelgėm viens į antrą.— Žavi mergaitė, — pasakiau aš.Dainabalis tik atsiduso ir įrėmė žvilgsnį į duris. Netrukus pasirodė ir padavėja padėklu nešina. Mūsų žvilgsniai ją pasitiko ir aiškiai nervino. Akis nuleidusi, vikriai sukinėdamos! tarp staliukų ji prisiartino. Ir tada ji slystelėjo, aiktelėjo išleido padėklą su sriuba tiesiai mano bičiuliui ant nugaros, O ant jo naujutėlio kostiumo. Mes abudu pašokom, o ji, visa sušilusi, stovėjo be žado nuleistomis rankomis. Tik po valandėlės pradėjo ji atsiprašinėti, mikčioti, užmiršusi net lėkščių šukes surankioti.Iš karto Dainabalis nukaito ir nubalo, bet, pažvelgęs į mergaitės atleidimo prašančias akis, į jos maldaujančią, nelaimės sugnluž- dintą išvaiždą, prisivertė nusišypsoti ir pasakyti:

— Tai niekis, panele. Pasitaiko . . .Dabar jos akyse sublizgėjo ašaros:— Jūsų kostiumas ... ' ' 'Tuo tarpu, įvykį pastebėjęs, atskubėjo šeimininkas.— Atleiskit, pone, man labai nemalonu. Mes pasistengsim viską sutarkyti. Tamstai kostiumas bus atpirktas. Panele, — kreipėsi piktai į padavėją, — surinkit šukes iy išvalyki! grindis, nežiopsojus. Svarų skudurą pono kostiumui nuvalyti!Mergaitė nubėgo, o šeimininkas pradėjo ir vėl atsiprašinėti:— Tai pirmas toks nemalonus atsitikimas mūsų valgykloje. Mergaitė neprityrusi, šiandien pirmą dieną dirba. Nemaniau, kad bus tokia žioplė ir pirmam savo svečiui padarys šitokį nemalonumą. Aš labai atsiprašau...Atbėgo padavėja skuduru nešina ir pradėjo šluostyti burokėlius nuo Dainabalio švarko. Jos akys vis dar buvo pilnos ašarų, o rankos virpėjo. Seimininkas rimtai kreipėsi į ją:— Panele, aš pažadėjau ponui kostiumą atpirkti. Už jį bus išskaityta iš tamstos algos.Mergaitė nubalo ir nuleido galvą. Jos rankos visai atsisakė klausyti.Dainabalis nustebęs išsitiesė.— Man kostiumą? Kodėl? Juk jam nieko neatsitiko. Išdžius ir viskas. Jei reiks, riebalų žymes išvalysiu ir tvarkoj. Dėl šito ...Jis paėmė mergaitei už rankų:— Nenusiminkit, panele. Tai tik menkniekis. Vieni niekai. Nesisielokit, viešiems pasitaiko. Geriau paskubėkit, mums pietus atnešti. — O šeimininkui: — Aš šį nelaimingą panelei įvykį laikau baigtu ir nenorėčiau, kad ji dėl to turėtu nemalonumų, — labai rimtai pasakė jis ir atsisėdo.Šeimininkas padėkojo, nusilenkė ir pasišalino. Padavėja giliai pažvelgė Dainabaliui j akis ir sušnabždėjo:— Dėkui . . .Po valandėlės ji vėl atėjo su mūsų pietumis, atsargiai atsargiai, sukaupusi visą savo dėmesį. Kai ji išdėliojo ant staliuko, aš paklausiau, kiek mes jai esam skolingi. Ji nustebo ir net sumišo:— Ką jus,, aš jums skolinga.“Tada aš žvilgterėjau į valgiaraštį ir, apskaičiavęs, padėjau penkis litus ant stalo. Ji nenorėjo imti, bet aš užsispyriau. Jai graibantis kišenėlėje grąžos, Dainabalis išsitraukė iš manęs paskolintus dvidešimt litų ir, kartu su mano penklite, įkišo jai į kišenėlę.— Nuo pirmo jūsų svečio, — šypsodamasis pasakė ir dar pridūrė: — kad visad sektųsi.Ji nuraudo, kaip žarija, ir suglumusi pasitraukė, o Dainabalis kibo į valgį kaip vilkas. Aš nežinojau nė ką galvoti, žiūrėjau Į jį nustebęs ir supykęs. Tai jis pastebėjo.— Būčiau daugiau davęs, kad turėčiau. Permažai nuo pirmo svečio.— Asilas! sušvoksčiau aš- — Kaip tu dabar namo parvažiuosi?— Aš nevažiuosiu.— Nevažiuosi?!— Pėsčias keliausiu. Pasivaikščiosiu, pasigrožėsiu gražia mūsų Tėvyne, įspūdžių pa

tirsiu . . . Bet tu nepyk, aš suprantu, kad kvaila, bet aš toks laimingas, kad taip atsitiko. — Jo akys net blizgėjo.Ir ką galima buvo į tai atsakyti? Aš nusišypsojau ir nutilau. Namo grįžom tylėdami. Kambaryje jis ilgai muistėsi, kol išdrįso paprašyti paskolinti jam kuprinę ir skautines kelnes. Kitą rytą jis iškeliavo geriausiai nusiteikęs.Tai matot, koks jis keistuolis. Manau, kad ir jūs dabar juo nesistėbit, - užbaigė Bunga.— Hm, — numykė vienas draugų.— Keistuoli ... Ot įdomu, ar tuo ta istorija ir baigėsi, — paklausė kitas.Ir aš nepaparastai tuo įvykiu susidomėjau.— Ne, čia buvo tik pradžia, bet toliau ta istorija jau neįdomi. Po atostogų jis pasidarė nuolatiniu tos valgyklos svečiu, žinoma, tada, kai nutverdavo pinigų. Bet nuo manęs tai slėpė- Mačiau porą kartų juos abudu paplūdimyje, miške. Žodžiu, vyras įsimylėjo. O baigėsi, kaip ir turėjo baigtis - ji ištekėjo už vieno jauno daktaro. Per mažai jis turėjo pinigų, kad išsilaikytų varžybose dėl taip gražios moters. — ■Dabar mes atėjom Į protą ir visi nusišypsojom:— Šit kur šuo pakastas! ...Į mūsų klausiančius žvilgsnius Bunga nespėjo atsakyti, nes prie mūsų priėjo komendantas su žmona, dukrele vedini.— Tai kaip jūsų prietelius, — kreipėsi į mane — išvažiavo?— Išvijom, — atsakiau ironiškai šypsodamasis.• Daktaras raustelėjo.— Be reikalo pasiskubino, būtumėm kaip nors susitvarkę.Aš neatsakiau. Tylėjo ir kiti. Bunga atkakliai žiūrėjo poniai į akis. Ji nuleido galvą, kažką mums pasakė, nusišypsojo ir nutraukė vyrą tolyn. Mes žvilgsniais ją nulydėjom. Vakaro saulėje žvilgėjo jos geltoni plaukai, kaip auksas. Švelnus, skambus juokas net širdi kuteno. Elegantiška, jauna ir lengva, žaidžiančiais žvilgsniais ji tolinosi. Bežiūrint j ją, Dainabalio nuotykis prisimiršo, krūtines ' užliejo palaimi šjluma. Vienas mūsų neiškentė nepareiškęs susižavėjimą garsiai:— Velniškai graži moteris . . .O kitas pridėjo:— Tikrai nebiauri ...(Pabaiga)
L. JanavičienėIMPROMPTUAbu —Taip vasariškai margi,Taip vasariškai įdegęMes lekiam!Smėlio supūstais takais,Vėjo taršomais plaukais,. Mes lekiam, ' 'Tik lekiam!Be žodžių.Padusę.Užspringę juokais.Galvotrūkčiais lekiam tais smėlio takais —Mes lekiam,Tik lekiam abu! —Alytus, 1939.
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Anapus geležines uždangos
Žvilgsnis j Sovietų zoną

Tokia antrašte, ’’Siiddeutsche Zeitung” š. 
m. gegužės mėn 17 d. 40 Nr. atspausdino sa
vo korespondento Joachim Slawik reporta
žinio pobūdžio straipsnį — įspūdžius iš 
Leipcigo mūgės. Autorius rašo: ”172 000 
žmonių aplankė pirmąją po karo Leipcigo 
mugė. Pirmą kartą susitiko visų Vokietijos 
okupacinių zonų verslovininkai. Iš vakarinių 
zonų buvo atvykę lygiai 13 000 svečių ir 
prieš juos pasikėlė geležinė uždanga, kuri 
iki.šiolęi skyrė rusų valdomą Vokietijos dalį. 
96 specialūs traukniai iš visų Vokietijos 
sričių suvežė juos į stipriai nukentėjusi per 
karą mūgės miestą Leipcigą. Kiekvienas iš 
vykstančiųjų laukė netikėtumų, daugumas 
net nemalonių. Važiuojant prie sienos, trau
kiniuose kildavo įvariausi spėliojimai, ir pir
masis rusų kareivis, kurį teko pamatyti pe
reinant sieną, buvo visapusiškai stebimas.

Mūgės lankytojams buvo padaryta visą 
kas tik buvo įmanoma, kad šie, tiek būdami 
Leipcige, tiek kelionėse jaustųsi kufl malo
niausiai. Sienai pereiti formalumus tvarkyti 
buvo įpareigoti rinktiniai mandagūs rusų 
karininkai; Leipcigo ūkio dalies tarnautojai 
dar traukinyje išdavinėjo maisto korteles. 
246 svečiams iš užsienio: Danijos, Norvegi
jos, Prancūzijos, Čekoslovakijos, Bulgarijos, 
Olandijos, Jugoslavijos, Vegrijos, Šveicari
jos ir Austrijos buvo rezervuoti kambariai 
viešbučiuose. Vokiečiams, dalyvaujantiems 
su savo eksponatais mugėje bei prekbinin- 
kams buvo parūpinta 28 000 kambarių bei 
lovų privačiuose namuose. Kambariai jau 
buvo paskiriami dar tebesant traukinyje, ir 
jau atvykus į Leipcigą visi buvo policijoje 
įregistruoti. Čia vėl laukė 500 taksi, išvežio
dami mūgėn atvykusius sveč ius po visą 
Leipcigą. (Visi Leipcigo mašinų savininkai 
gavo savo mašinoms benziną ir mūgės lai
kotarpyje turėjo vaizduoti taksi šoferius). 
Tiek apie rėmus, dabar apie patį paveikslą, 
kurįs šiaip mūgės lankytojai dar matė.

Jau zonos pasienyje kiekvienas galėjo 
konstatuoti, kad visi seniau buvę dviejų ar 
daugiau bėgių kelių ruožai pasidarė tik vie
nų bėgių! Tūkstančiai kilometrų bėgių per 
vienerius metus nukeliavo į rytus. Prieš tuš
čius fabrikų pastatus ir išmirusias įmonių 
hales plevėsuoja raudona vėliava, ir trans- 
parentai reikalauja ’’panaikinti .pirmavimo 
teises moksle”, ’’nubausti karo uždarbiauto
jus”, ir ’’padalinti žemę”. Pagal geležinkelį 
stovi šimtai milžiniškų dėžių, kuriose maši
nos ir įrankiai laukia transporto į Rusiją. 
Ankščiau buvę elektriniai Vidurio Vokietijos 
geležinkelio ruožai nebeturi elektros srovės. 
Elektros tinklo laidai ir aukštos įtampos 
laidų stiebai per kelis centimetrus nuo žemės 
paviršiaus šveisaparatais nupiauti ir dabar 
guli laukuose arba paliai geležinkelį.

Variniai laidai kaip ir visa kita nukeliavo 
į rytus. Visa, kas tik turi bet kokią vertę, 
yra išmontuojama, supakuojama ir siunčia
ma į Rusiją. Kai kurios įmonės, po to kai 
visos mašinos buvo išgabentos, su menko
mis pagalbinėmis priemonėmis vargingai 
pradėjo naują gamybą. Tačiau yra dalis 
įmonių, kurios antrą kartą buvo ’’išlaisvin
tos” iš jų mašinų; dalis įmonių dirba oku

mą — 10 Litrų. Dar rečiau nei automobilį 
pamatysi čia užsienietį, kurie pas mus yra 
tiek skaitlingi. Bevaikščiodamas aš sutikau 
vos kelis jaunus vyrus. Taip pat maža karo 
invalidų ir vyrų perdažytomis uniformomis. 
Vienas jaunas vyras, kurį aš Leipcige šiuo 
reikalu užkalbinau atsakė: ’Taip, jie visi 
išmauna, aš taip pat grejtai išnyksiu”. Ypa
tingai ryšku visur didelis skaičius policinin
kų ir — moterys judėjimo policininkės. Neat
rodo, kad žmonės, nenorėdami labai išsis
kirti vaikščiotų apdriskę, yra ir čia visur ge
rai apsirengusių žmonių. Tačiau pažįstantieji 
šią zoną sako esą nepatartina tamsoje vaik
ščioti gatvėmis. Okupacinės kariuomenės 
mažai matyti.. Galima būtų beveik manyti, 
kad ją sudaro išimtinai Raudonosios Armi
jos karininkai. Kareiviams miestuose drau
džiama vaikščioti.

Leipcigas apsirengė šventiniu mugei ski
riamu rūbu, ir tai nebuvo blogai padaryta. 
Daug raudonos ir žalios spalvos — raudo
nos spalvos vėliavoms medžiagų galima gau
ti krautuvėse. Valgyklos skyrė visa, ką tik 
turėjo. Mūgės svečiams maisto davinys buvo 
trigubai didesnis negu vietos gyventojams. 
Dar nespėjo paskutinėj! vakarinių zonų sve
čiai apleisti Leipcigą, kaip visi mūgės miesto 
burtai išnyko. Taksi staiga dingo, ii vėl teko 
laukti tramvajaus. Mūgės maisto kortelės, 
išduotos iki gegužės mėn. 14 ar 15 diencs, 
jau 13 dieną nebegaliojo. Valgyklose nieko 
nebedavė valgyti, ir tie mūgės lankytojai, 
kurie nepaprastąjį cigarečių priedą ar deg
tinės bonką norėjo nusipirkti tik jų specia
laus traukinio išvykimo dieną, turėjo pasiten
kinti vien pažiūrėjimu. Nieko nebeliko! 
Trumpi burtai pasibaigė.

s. Vertė G. B. K.
» » «

UŽDARYTAS KROKUVOS UNIVERSI
TETAS

Dėl įvykusių neramumų Krokuvos studen
tų tarpe uždarytas Krokuvos universitetas. 
Suimta keli šimtai studentų, kurie gegužės 
3 dienos proga surengė demonstracijas ir 
pasipriešino policijai.

RUSŲ BELAISVIŲ LIKIMAS
Iš trečiosios amerikiečių armijos štabo 

buvo pranešta, kad 200 rusų, kurie kovojo 
savo tėvynės priešų eilėse, einant Jaltos su
sitarimu, buvo perduoti Sovietų Sąjungai. 
Kiekvienas belaisvis buvo apklausinėtas spe
cialios komisijos, į kurią įėjo alijantų ir ru
sų karininkai. Tuo tarpu kiti 800 rusų, juos 
ištyrus, buvo atleisti ir perduoti išvietintųjų, 
stovykloms, kadangi pagal Jaltos susitarimą, 
jie neturėjo būti atiduoti. Dar 800 tokių be
laisvių bus ištirta.

VOKIETYS LIKS VOKIEČIU . . .
Naujai išrinktas Vokietijos socialdemokra

tų partijos pirmininkas dr. Schuhmacheris 
vakar kalbėjo masiniam susirinkime Ham
burge. Savo kalboje jis pabrėžė, jo social
demokratų partija liks vokiška ir nepasida
rys nei-angliška, nei prancūziška, nei rusiš
ka, kaip tai visų valstybių komunistų parti
jos kad yra. Vakarinių zonų socialdemokra
tai kovos už savo nepriklausomumą ir nesi
duos pavergiami komunistų.

pacinės valdžios reikalams. Paskutinis me
talo gabalas yra paimamas, laidai iš po tin
ko, ' išvietės ir prausyklos nueina tuo pačiu 
keliu, kaip ir sunkiosios mašinos. Jei pak
lausi šioje zonoje gyvenančius žmones apie 
jų gyvenimą, gauni tik trumpą ir neaiškią 
informaciją arba ir jokios negauni. „ Bijoma 
namų , blokų, gatvių ir apylinkių ’’partijos” 
įgaliotinių. (Pastarieji už savo partinį darbą 
gauna tarnautojų, darbininkų arba sunkiai 
dirbančiųjų maisto korteles). Vienas asmuo 
Leipcige man pasakė, kad jis mielai prenu
meruotų ’’Tagesspiegel”, tačiau bijąs.

Leipcige krenta į akis daugybė Vokietijos 
krikščionių socialinės Unijos partijos pla

katų. Daugelis Leipcigo gyventojų pasakoja, 
kad prieš mugę šių plakatų nebuvę, ir jie 
esą iškabinti tik paskutinėmis dienomis. Pats 
Leipcigas yra pavyzdingai švariai išvalytas. 
Kiekvienas kitas Vokietijos miestas galėtų iš 
Leipcigo paimti pavyzdį. Tačiau niekur ne
matyti jokių mašinių, jokių dirbančių žėm- 
semių. Visa padaryta išimtinai rankomis. 
Leipcigo gyventojai ryšium su potvarkiu 
mugei gavo maisto priedą, kurio jie laukė 
jau savaites, net mėnesius; Dresdene atvirk
ščiai, einant pačiu potvarkiu, žmonės jau aš- 
tuonias savaites negavo jokių riebalų. Duo
na yra ypatingai bloga, man sakė, kad yra 
maišoma su kaštonų miltais. Kiekvienoje 
valgykloje galima gauti degtinės, tačiau nie
kių- negalima gauti bulvių. Mūgės trauki
nys, kursuojantis tarp Leipcigo ir Dresdepo 
buvo puikus, visi langai sveiki, sienos ir suo
liukai naujai nudažyti, bilietų parduodama 
tik tiek, kiek yra sėdimų vietų. Nepaprastai 
stiprus geležinkelio policininkų ’’konvojus” 
’’saugojo” traukinį nuo ’’paprastųjų” civilių. 
Tačiau visi policininkai negalėjo sukliudyti 
žmomėms užpulti traukinį tarp Riesa ir 
Dresdeno. Čia jie per ištisą dieną nuo auš
ros pas ūkininkus prašinėjo bulvių ir dabar 
su savo visos dienos daugiau ar mažiau nu
sisekusiu laimikiu, už kurį tarp kita ko jie 
labai brangiai turėjo užmokėti, norėjo grįžti 
j miestą. Aš mačiau senas ligotas moterėles, 
tempiančias naštas ant savo sulinkusių pe
čių ir išblyškusiais veidais vaikus, velkačius 
kuprines taip, kad iš užpakalio vien kuprinė 
ir kojos tesimatė. Alkis diktuoja. Visi dar
želiai yra pavyzdingai išnaudoti, labai retai 
kur yra kokia maža kertelė palikta gėlei. 
Ūkininkai skundžiasi, kad jiems naktį lau
kuose iškasa tik ką pasodintas bulves. Elge
taujantiems, kurie kas dieną pas juos lanko
si, prašydami ką nors valgomo, jie. duoda 
grūdų šiaip tinkančių tik paukščiams lesinti 
(suprantama už labai didelį atlyginimą, nes 
po to kaip einamosios sąskaitos buvo 'užda
rytos, pinigo labai sumažėjo). Tokiu būdu 
gautieji gardumynai yra malami kavos ma
lūnėliais ir iš kruopų verdama sriuba.

Žmonės neatrodo žymiai blogiau nei iš va
karinių zonų, gal kiek labiau pablyškusi odos 
spalva arba kiek tamsesnis šešėlis paakiuose. 
Tačiau vienas gydytojas man sakė, kad daug 
miršta dėl palyginti lengvos ligos. Mirties 
priežastis: gripas, plaučių uždegimas ar pa
našiai. Labai retai tenka matyti lengvą auto
mobilį, vairuojamą civilio vokiečio. Nėra vi
sai degalų, ir gydytojai gauna mėnesinę nor 07 : 91 : 92 „Mintis”
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Mintis Nr. 74 4 psi. Antradienis 1946 m. gegužės 21 d,
SUTARIMASMes' esame maža tauta. Be to dar nelaiminga tauta. Jei mes nenorime žūti, tai mums labai reikalinga vienybė ir sutarimas. Kiekviena kova tarpusavyje yra mums žalinga. Ji gali atnešti mums pražūtį. Jei jau didelės tautos, nesutardamos tarpusavyje silpnėja, tai mažos tautos nuo-to žūsta. Sutarime ir vieningume yra mūsų tautos stiprybė ir, jėga.Šių dienų Europa pražudė ne kas kita, kaip sutarimo stoka. Viena tauta bei valstybė nebemokėjo suprasti kitos tautos bei valstybės gyvybiniu reikalų, vienas luomas nebesusikalbėjo su kitu luomu, vienas asmuo — su kitu asmeniu. Iš to kilo tarptautinis, tarpluominis ir tarpasmeninis karas, kuris atnešė šią baisiąją katastrofą.Jei norime siekti tarpusavio sutarimo, tai reikia pirmiausia išmokti vienas kitą suprasti. Be abišalio supratimo nėra įmanomas sutarimo rūmas. Kur yra supratimas vienas kito reikalu ir siekimu, kur yra susitarimas vienas antram padėti, ten klesti vienybė, ten nėra karo.Istorija yra mūsų mokytoja. Prancūzijos karalienė Marija Antonette nesuprato žmonių, kuriems buvo reikalinga pagalba. Kai jai buvo pasakyta, kad yra žmonių, kurie neturi duonos, ji ramiai savo karališku iš- didum atsakė:— Jei jie neturi duonos, tevalgo pyragą.Ji nenorėjo gilintis j išalkusiųjų reikalavimus. Ji nemokėjo jų suprasti. Tačiau tas nenoras suprasti kainavo labai - brangiai. Išnikusieji, sukilę, nukirto jai galvą ir visą kraštą paskandino revoliucijos tvane.Yra ir priešingų faktų. Bolševizmas Rusijoje ir nacionalsocializmas Vokietijoje turėjo pasisekimą tik todėl, kad tų partijų vadai puikiai suprato žmonių nuotaikas ir troškimus ir juos panaudojo savo tikslams.Taigi nemokėjimas ir nenoras suprasti

Is praėjusios savaites anglu spaudos
Praėjusią savaitę pasaulio dėmesio centre maisto produktus patiems sudoroti ir tukti,

buvo du dalykai: mai tinimo padėtis ir Pa
ryžiaus užsienių reikalų ministerių konferen
cija. Šiuos du klausimus anglų spauda pla
čiausiai ir komentuoja.

Pasaulio maitinimo krizės reikalu Anglijos 
dešiniųjų spauda, nagrinėdama Morissono 
kelionės į Jungtines Amerikos Valstybes re
zultatus ir konstatuodama, kad Mofissonui 
nepavyko nieko realaus pasiekti, puola JAV 
vyriausybę, kad toji neįvertina sunkioš pa
saulio maitinimo padėties. Gal tik kiek san
tūresnis yra liberalų ’’Observer”, kurio nuo
mone, žinant milijoffinius duoninių javų trū
kumus pasaulyje, neįmanoma bent kokių ste
buklų ir padaryti. Anglijai, laikraščio nuo
mone, teks dar labiau diržus susiveržti. Ta
čiau palietęs Vokietijos maitinimo, padėtį, 
laikraštis aštriai puola Vokietijos ūkininkus, 
kurie negalėdami už realizuotus produktus 
pirktis jiems reikalingų gėrybių, visiškai 
nustojo pristatinėti maistą miestų gyvento
jams. Negi mes skrausime Anglijos miestų 
gyventojus ir imsime maisto produktus iš 
Anglijos ūkininko tam, kad paliktumėm tiems 
nesąžiningiems vokiečių ūkininkams jų 

kitų neša asmenims ir valstybei pražūtį, o supratimas padeda iškilti.Paprastai žmogus ne tiek daug reikalauja iš gyvenimo, kaip iš karto mums atrodo. Truputis supratimo, geros valios, kuri parodoma pasitarimu su juo, nuoširdus žodis padaro jį laimingą ir mums prielankų, o užgavimai ir jėgos parodymas Įžeidžia jį ir nuo musų atitolina.Yra pedagogikos dėsnis, paremtas žmogaus psichologijos mokslu, kuris sako, kad vaiką supratimu ir įvertinimu galima daugiau pasiekti, negu grasinimais ir bausmėmis. Todėl Amerikos mokyklose dažnai išdykiausiems ir nesuvaldomiems vaikams pavedama atsakingos pareigos, parodomas pasitikėjimas.. Patirtis rodo, kad po to tokie vaikai lieka drausmingi ir tvarkingi.Kas čia pasakyta apie vaikus, tas dar labiau tinka suaugusiems. Jie nori būti išklausyti, suprantami ir įvertinami. Kiekvienas potvarkis, priešingas jų nusistatymui ir interesams, juos užgauna ir jie jam priešinasi. Tuo tarpu tas pats potvarkis, jei jis ateina pasitarimo ir išsiaiškinimo keliu, yra malonus ir priimtinas.Ne jėgos parodymu, ne žodžių perkūnais mes galime gyvenime pasiekti didelių laimėjimų, bet ramiu supratimu kito nuomonės, teisingu jos įvertinimu ir nuodugniu išsiaiškinimu. Prieš kumštį iškyla kumštis, prieš žodžių perkūnus — audra. O kam iš to nauda? ... *Gyvename demokratijos laikus. Prie jų turime derinti savo elgesį. Jei autoritetiniame rėžime viskas remiasi įsakymais, grasinimais ir drakoniškomis bausmėmis, tai demokratineje santvarkoje — išklausymu vienas kito nuomonės, išsiaiškinimu ir susitarimu. Vadinasi demokratijoje neužtenka vien save, savo interesus, sugebėjimus ir jėgą pažinti, bet reikia dar mokėti pažinti,
kuomet pusė pasaulio badauja? — klausia 
baigdamas laikraštis.

Užsienių reikalų ministerių konferencija 
Paryžiuje viso pasaulio spaudoje vertinama 
kaip nenusisekusi. Gal vėl tik tas pats anglų 
liberalų ’’Observer” bando ieškoti dar ir ak
tyvaus belanso. Tuo tarpu anglų kerserva- 
torių ’’Sundy Times” klausia, kokios išeities 
teks ieškoti iš šios po konferencijos susida
riusios padėties. Ar teks laukti ir stebėti bei 
nusilenkti rusų ambicijoms ir pritariamai 
linguot galva į jų paaiškinimus, kad jiems 
yra nesuprantamos vakarų alijantų laisvės 
doktrinos? O tai būtų pati pavojingiausia 
išeitis. Reikia pradėt veikti ir ieškotis nau
jų kelių. O jų, Byrnes nurodymu, yra du: 
arba tvarkyti viską ir toliau, remiantis Pots
damo susitarimais ir tuo pačiu klimpti vis 
giliau į nesusipratimų balą, arba, pasiimti 
naują kryptį ir vakarų demokratams nusta
tyti savo kelią ir tvarkytis pagal vakarų de
mokratijų koncepcijas. Laikraščio nuomone, 
šio antrojo kelio kontūrai jau pradeda ryš
kėti pasaulio politikos horizontuose. 

suprasti, įvertinti kitus, su jais išsikalbėti, pasitarti, teisingiems jų norams nusilenkti, o neteisingus duoti jiems suprasti ir atmestiEidami šiuo demokratiškuoju keliu, vadinasi pasitarimo ir susitarimo keliu, mes, tiesa, turėsime paaukoti daug — savo1 ambicijas, savo didybę, savo jėgos pajautimą, — bet pasiekime vienybę, sutarimą, supratimą vienas kito nuomonės ir reikalų. Šita demokratiška dvasia nedaro skirtumo tarp mokyto ir nemokyto, darbininko ir kapitalisto, jauno ir seno, vyro ir moters — visus ji traktuoja, kaip lygiateisius ir todėl su visais skaitosi, visus gerbia.Red. prierašas. Visiškai pritardami šiai nuomonei, labai apgailestaujame, kad mūsų bendruomenės gyvenime to sutarimo, o ypat sveikai suprasto tautinio sutarimo, stinga. Dažnai net ir tie, tai netaikoma šio straipsnio autoriui, kurie apie vienybę ir sutarimą kalba, visuomeniniame gyvenime tai griauna.
DĖL MŪSŲ LAIKRAŠČIŲ VARDŲ

Iš bibliografų sudarytų lietuvių tremtinių 
periodinės spaudos sąrašo matyti, kad turi
me nemaža laikraščių vienodais vardais, pa
vyzdžiui:
1. ”Be Tėvynės” —Alt-Garbe ir Oldenburge,
2. ’’Dienos Naujienos” — Glasenbacke (Au

strijoje) ir Muhldorfe,
3. ’’Dienos Žinios” leidžiamos net šešiose 

vietose — Augsburge, Bad Wbrishofene, 
Celyje, Ingolstadte, Mūnchene ir MUnste- 
ryje;

4. ’’Išeivių Žinios” —' Gunzenhausene ir 
Kirchheime;

5. ’’Lietuvių Žinios” — Hanau ir Wiirzburge;
6. ’’Mūsų žinios” Zalzburge (Austrijoje) ir 

Watenstedte;
7. ’’Naujienos” — Alt-Garbe, Bad Worisho- 

fene ir Bamberge;
8. ’’Radio Žinios” — Gunzenhausene, Hanau 

ir Passau;
9. ’’Svetur” — Stockholme ir Watenstedte;
10. ’’Žinių Biuletenis” — Ansbache ir Lū- 

becke.
Vertėtų bent pradedant leisti naują laik

raštį stovykloje pasiteirauti Bibliografijos 
įstaigoje, ar nėra kito laikraščio tokiu pat 
vardu. »

Bibliografas.

MEMMINOENO STOVYKLOS PRIEŠ
GAISRINĖS APSAUGOS REIKALU

Stovyklos administracija įspėjo gyvento
jus, kad rūkantieji teatro salėje ar scenoje 
bus griežtai baudžiami. Policijai ir prieš
gaisrinei apsaugai pavesta sekti šio patvar
kymo vykdymą ir nusikaltusius suimti ir 
pristatyti direkcijai nubausti. Tenka paste
bėti, kad į teatro įrengimą buvo įdėta daug 
darbo ir lėšų. Todėl pradėta kova prieš 
drausmės laužytojus, kurie kelia nuolatinį 
gaisro pavoju mūsų teatrui, žmonių, o ypač 
moterių ir vaikų, gyvybėms, tenka tik svei
kinti.
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